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proiect: „PRACTICĂ PENTRU VIITOR” –contract POCU/90/6.13/6.14/107888 
 

Obiectivul general al proiectului: 
 

Cresterea gradului de integrare pe piata muncii a 150 de studenti(ISCED 6-
7) din Facultatea Inginerie si Dezvoltare Durabila, Facultatea de Stiinte 
Economice si facultatea de Stiinte Medicale si Comportamentale, ca urmare 
a accesului la activitati de invatare la locurile de munca,in special, din 
sectoarele economice cu potential competitive identificate conform SNC si 
din domeniile de specializare inteligenta conform   SNCDI, pe o perioada de 
22 de luni.  
 

   

 
 

 

  
  

Durata de implementare a 
proiectului: 
 

22 de luni, în perioada: 
26.07.2018- 25.05.2020 

Grupul țintă 
- 150 studenti inmatriculati  in sistemul 
national de invatamant, la Universitatea 
“Constantin Brancusi” din Targu-Jiu, care 
beneficiaza de tranzitia de la scoala la 
viata activa, dintre care:  

-minim 50 femei 

-studenti din mediul rural : minim 75 

-studenti netraditionali :     minim 8 
   

Aria de implementare a 
proiectului: 
Activitățile urmeaza a se 
desfășura în Regiunea Sud-Vest 
Oltenia, judetul Gorj, Municipiul 
Targu-Jiu. 

  
 

 
Nu lăsați învățarea să conducă la cunoaștere. 
Lăsați învățătura să conducă la acțiune”                 
( Jim Rohn) 
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 Obiective specifice: 
1. Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar 

universitar, cu minim 66 de persoane care isi gasesc un loc de 
munca ca urmare a accesului la activitati de invatare la un 
potential loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu 
potential competitiv identificate conform SNC si SNCDI, din 
Regiunea Sud-Vest Oltenia; 

2. Dezvoltarea competentelor profesionale si transversale pentru 
minim 150 de studenti ai Universitatii Constantin Brancusi, prin 
organizarea de stagii de practica, in special in sectoarele 
economice cu potential conpetitiv conform SNC si domenii de 
specializare inteligenta conform SNCDI 2014-2020, si activitati 
de consiliere si orientare profesionala in vederea ocuparii unui 
loc de munca; 

3. Constituirea unei retele de partenariate consolidate, scoala-
angajator, care va conduce la permanentizarea colaborarii din 
Universitatea Constantin Brancusi din Targu-Jiu si angajatori, 
multiplicand rezultatele proiectului pe termen lung, cu un impact 
direct pozitiv asupra tranzitiei de la scoala catre viata activa 
pentru un numar sporit de studenti.  

Activități previzionate 
• Sesiuni de informare asupra 
beneficiilor stagiilor de practica si a 
activitatii de consiliere 

• Workshop-uri InfoStud 

• Vizite de studiu 

• Stagii de practica 

• Subventii pentru fiecare student care 
finalizeaza cu success cu success 
stagiul de practica 

• Concursuri profesionale cu premii 

• Portal informatic interactiv, cu 
platforma profesionala de consiliere 
online 

 

 

 

1. Inscrie-te la sesiunile de informare / workshop-urile InfoStud si in Grupul Tinta al proiectului ; 

2. Participă la vizitele de studio si stagiile de practica organizate în cadrul proiectului ; 

3. Participă la sedintele de consiliere individuala si de grup;  

4. Utilizeaza portalul interactiv al proiectului pentru informatii actualizate si asistenta specifica. 
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